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POSTA ADRESİ   
GPO Box 9824,  
Sydney NSW 2001

YARDIM HATTI  
1300 342 238

  Avustralya Standart İğneli 
Madde kabı

 Vidalı kapaklı, delinmeye 
dayanıklı plastik kap

  Cam ve karton kaplar 
tavsiye EDİLMEZ

  Teneke kutular tavsiye 
EDİLMEZ

  Plastik alkolsüz içecek/su 
şişeleri tavsiye EDİLMEZ
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İğneli maddeleri çöp  
kutusuna atmayın

PHARMACY

(Not all pharmacies)

HOSPITAL

COMMUNITY
SHARPS

DISPOSAL
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İğneli maddeler nerelere 
ATILMAMALI:

Daha iyi hizmetler sunmamıza yardımcı olmak üzere, 
iğneli maddeler anketini doldurmak için  

internet adresi:

www.surveymonkey.com/r/MH76DGQ

İğneli maddeler nereye atılmalı:
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Katılımcı Eczaneler

Hastane

Toplum İğneli 
Maddeleri atım yerleri

DİYABET 
İĞNELERİNİN 
GÜVENLİ  
ATIMI
bilmeniz gereken her şey

İğneli maddelerin daima sağlam 
bir plastik kapta tutulduğundan 

emin olun, örneğin:



Toplum İğneli Maddeleri nelerdir?
Toplum İğneli Maddeleri cildi delen ve evde veya 
hastaneler gibi tıbbi hizmetlerin verildiği resmi 
yerlerin dışında kullanılan tıbbi cihazlardır.

Bölgemdeki iğneli maddeleri 
atma tesisi nerededir?

Size en yakın Toplum İğnelerini atma tesisini  
bulmak veya daha fazla bilgi almak için şu adresi 

ziyaret edin:

Safe Sharps (Güvenli İğneli Maddeler) internet 
sitesinde, size en yakın Güvenli İğneli Maddeleri 

atma yerini arayabilir, tesise yol tarifi alabilir ve açılış 
saatlerini görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca Diyabet NSW & ACT kuruluşunu  
1300 342 238 numaralı telefondan veya daha fazla 

bilgi için Belediyenizi arayabilirsiniz.

Bölgenizdeki atma tesisinize daha büyük kapların 
kabul edilip edilmediğini kontrol edin.

Toplum İğneli Maddelerinin güvenli 
bir şekilde atılması, başkalarına ve 
çevreye zarar verme riskini azaltır

Toplum İğneli Maddeler atık  
kaplarının çeşitleri  

diabetesshop.com adresinde mevcuttur.

Toplum İğneli Maddelerini 
nasıl atabilirim?

İğneli maddeleri uygun bir kaba yerleştirin. Kapları 
yalnızca şu adreslerdeki Toplum İğneli Maddeleri atım 
tesislerine atın:

 Devlet hastaneleri 
 Katılımcı eczaneler 
 Toplum İğneleri atık kutuları

Bunlara dahil olanlar:

Şırıngalar

Kalem iğneler

Lansetler  
(parmak iğneleri)

İnsülin pompası infüzyon  
seti kanül yerleştirme  
iğneleri

Libre Flash Freestyle  
Glükoz İzleme cihazları

İğneli maddeler nasıl saklanır:

  Vidalı kapaklı delinmeye 
dayanıklı plastik kap

  Avustralya Standard İğneli  
Madde kabı

www.safesharps.org.au


